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AULA - EBD - 09/12/2018
LIÇÃO 10

DIA DA BÍBLIA

Todo segundo domingo de dezembro

HERMENÊUTICA, EXEGESE e EISEGESE (pontos de vista do leitor incorporados 
na interpretação)

Explicar a diferença

RESPOSTA PARA “SOIS DEUSES”

Salmos 82]6
João 10]34-36
2 Coríntios 5]20 (rogar = pedir com humildade e de forma insistente)

SERVOS

Deus coloca servos como administradores (v. 45)
Deus espera algo de seus servos (v. 46)
Quem permanece para sempre? (1 João 2]17)

TIPOS DE SERVOS

Servo da desculpa e não usa (Mateus 25]15). Cada um recebe segundo a 
sua capacidade, mas todos recebem e precisamos usar o talento.
Servo dele mesmo (1 Samuel 15]3, 1 Samuel 15]20-23). Fez parte da 
vontade de Deus e trouxe prejuízo pro povo. 
Servo sem iniciativa (Lucas 14]22:-23). Se dá para fazer, faça.
Servo mentiroso (Mateus 21]28, 30). Alguns dizem que serve, mas não 
servem ou acham que servem.
Servo que dá coisas para Deus (1 Crônicas 29]2-3). Davi deu muita 
coisa que era mandada, mas não fez a vontade de Deus, ele adulterou, ele 
planejou um homicídio.
Servo que dorme e está sempre cansado (Mateus 26]40). Ele tem 
tempo para tudo, menos para a vontade de Deus. As vezes até querem 
fazer, mas por dar lugar a carne, ela deixa de fazer a vontade de Deus (v. 
41).
Servo que só quer o milagre (Lucas 17]12-15, 19)
Servo de dois senhores (Mateus 6]24). Este servo serve ao dinheiro, 
achando que está servindo à Deus. Ele funciona com base no dinheiro, 
quando acaba o dinheiro, ele deixa de ser servo.
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Servo que age pelas costas do seu senhor (Mateus 24]48-51). Este faz 
besteira antes da vinda do seu Senhor achando que seu senhor nunca 
virá.
Servo hipócrita (Mateus 18]23-28). Ele recebe perdão do seu senhor, 
mas não perdoa ninguém.
Servo inútil (Mateus 25]30). Este servo não faz nada além de retornar 
para o seu senhor aquilo que recebeu.
Servo garanhão (1 Samuel 2]22-24). Estes vão para o culto atrás de 
homem ou mulher para se relacionar e também fazem o povo pecar.
Servo que olha para trás (Lucas 9]62). Este servo ao invés de olhar pro 
alvo, olha para trás, sai da direção e do alvo e faz um monte de buraco no 
campo.
Servo que está vazio (Juízes 16]20). Faz tanta besteira que está na igreja 
achando que está cheio de Deus, mas está vazio e não percebe mais, pois 
já se acostumou com o pecado.
Servo que colhe a própria desgraça (Esdras 10]10). O povo de Israel 
estava com medo, se lamentando, mas não queria abrir mão das mulheres 
estrangeiras que eles mesmos tinham arrumado e casado.
Servo que cultua a Deus de qualquer jeito (Malaquias 1]7-8). O Senhor 
rejeitou o culto daqueles que ofereciam a Deus qualquer coisa, de 
qualquer maneira.
Servo infiel (Atos 5]1-4). Mentem para Deus, negam suas ofertas e 
dízimos, e ainda fazem isso na cara de pau achando que Deus não está 
vendo.
Servo desobediente à sua liderança (Hebreus 13]17). Estes servos 
fazem o trabalho do pastor ser mais difícil sem necessidade, colhendo 
para si mesmo coisas desnecessárias.
Servo dos últimos tempos  (2 Timóteo 4]3-5). Estes estão procurando 
aquilo que querem ouvir, porque a palavra é muito ofensiva à sua conduta 
de vida, aos seus desejos.
Servo ideal (João 4]34, João 6]38). Jesus não tinha idéias próprias e nem 
planos próprios, Jesus fazia o que Deus mandava, Jesus fazia a obra que 
lhe foi confiada, Jesus veio morrer na cruz e curou muita gente pelo meio 
do caminho. O servo ideal não é o melhor servo do mundo, mas aquele 
que faz a vontade de Deus.

DESPENSEIROS

Dicionário:
Administrador; distribuidor de algo que está sob sua guarda;
1 Coríntios 4]1-2, 1 Pedro 4]10, Tito 1]7

FIDELIDADE ATÉ O FIM

A parábola fala de fidelidade e prudência 
Mateus 7]24 - Edificado como casa na rocha



–

–

–

Mateus 25 - As virgens - O oleo de todas iriam acabar
Efésios 5]15 - Ver como anda

PRINCIPIO DAS DORES

Mateus 24]3-14 (No v. 8 diz que muitas coisas são apenas o princípio das 
dores)

SEGREDO PARA A VINDA DO SENHOR

Mateus 24]46
Permanecer ocupado com as coisas de Deus até Ele vir.


